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Систематизовано актуальну інформацію щодо видів неперламутрових перлів, які використовують у ювелірній справі: Конх 

(Сonch), Клем (Сlam), Мело (Melo), Скаллоп (Scallop), Кохог (Quahog), Пен (Рen). Описано їхні характерні особливості, по-
дана інформація щодо молюсків-продуцентів, регіонів розповсюдження.
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Н Е П Е Р Л А М У Т Р О В І    П Е Р Л И

Вступ

У 2020 роцi відділом експертизи до-
рогоцінного каміння ДГЦУ продовжило-
ся виконання науково-дослідної роботи 
за темою «Комплексні фізико-хімічні та 
мікроскопічні дослідження дорогоцінно-
го каміння органогенного утворення 
(перли) та коштовних органогенних ма-
теріалів (корал, кістка, перламутр)». 

Аналіз наукових публікацій та тен-
денцій ювелірного ринку за останні де-
сять років свідчить про розширення пе-
реліку природних і культивованих пер-
лів, які використовують у ювелірній 
справі, появу нових методів вирощуван-
ня культивованих перлів зі змішаними 
характеристиками, нових видів обробки 
перлів і нових імітацій, а також нових 
методів діагностики з використанням 
складного наукового обладнання. 

Одним з видів перлів, які виклика-
ють підвищену зацікавленість як юве-
лірного ринку, так і науковців, є непер-
ламутрові перли (non-nacreous pearls). 
Це дуже рідкісні і дорогі перли, до яких 
відновився інтерес ювелірів і колекціо-
нерів незвичайних перлин. 

Під час підготовки огляду проведено 
аналіз і узагальнення інформації, наве-
деної у наукових публікаціях і джерелах 
з мережі «Інтернет» [1–18]. 

Виклад основного матеріалу

Неперламутрові перли – це природні 
або культивовані перлини без перламу-
трового поверхневого шару, їх виро-
бляють молюски, які здебільшого не 
можуть продукувати перламутр. Згідно 
з «The Pearl Book» CIBJO (2020), до не-
перламутрових перлів відносять перли 
Конх (Сonch), Клем (Сlam), Мело (Melo), 
Кохог (Quahog), деякі перли Пен (Рen), а 
також перли Скаллоп (Scallop) (рис. 1). 
Переважно це природні перли, підтвер-

джено тільки спроби культивування 
перлів Конх [2].

Багато неперламутрових перлин де-
монструють унікальний оптичний 
ефект, який нагадує полум’я, створюю-
чи ніжний хвилястий малюнок світліших 
і темніших ділянок на поверхні перли-
ни. Цей полум'яний малюнок поверхні 
(flame-like surface pattern) зумовлений 
специфічною схрещеною структурою 
мікрокристалічних волокон карбонату 
кальцію в концентричних шарах перли-
ни (рис. 2) [3, 4].

Деякі неперламутрові перли мають 
матову поверхню з сильним блиском, 
яка нагадує тонку порцеляну 
(porcelaneous appearance), в торгівлі їх 
називають «порцеляна моря» (рис. 3).

Перли Конх – найвідоміші неперла-
мутрові (конхіолінові) перли пастельних 
кольорів, від білого, бежевого, жовтого 
і коричневого до золотистого і безлічі 
різних відтінків рожевого з порцеляно-
вим блиском та полум'яним малюнком 
поверхні [6–10]. Цi перли ще в ХІХ сто-
річчі були відомi серед ювелірів як pink 
pearl – рожева перлина, conch pearl – 
конх-перлина або Queen conch pearl – 
королівська конх-перлина. Їх також ши-
роко використовували в ювелірних при-
красах у стилі арт-деко в першій половині 
ХХ сторіччя, багато дизайнерів і зараз 
включають їх у сучасні вироби. 

Рисунок 1. Рожеві природні перли 
Конх, оранжеві перли Мело та білі  
«порцелянові» перли Клем [1]
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Відродження інтересу до природних 
конхіолінових перлів почалося у 80-ті 
роки минулого сторіччя за сприянням 
японського концерну «Мікімото». Гене-
ральний директор концерну Ріо Ямагуці 
вважав, що провідний виробник висо-
коякісних культивованих перлів також 
повинен підтримувати ринок рідкісних 
природних перлів. Вироби з рожевими 
перлами Конх з’явилися в колекціях 
провідних ювелірів світу (рис. 4).

Поєднання розміру, форми, кольору 
та ефекту полум’я визначає цінність 
перлини Конх. «Відмінні перлини сьо-
годні можуть коштувати до 15000 до-

ларів за карат і більше, але це надзви-
чайно рідкісні екземпляри. Першокласнi 
перли, як правило, коштують від 4000 
до 7000 доларів за карат, а симпатичні, 
але не обов’язково ідеальні перлини – 
від 2000 до 3000 доларів», – говорить 
Сью Хендріксон (Sue Hendrickson), най-
відоміший у світі експерт з рожевих 
перлів. Сью Хендріксон повідомляє, що 
їй відомо про три існуючі перлини Конх 
масою понад 100 каратів, включаючи 
ніжно-рожеву барокову перлину, закрі-
плену в брошку, створену женевським 
ювеліром Жоржем Руїсом (Georges 
Ruiz) [7].

Перли Конх виробляють черевоногі 
молюски, зокрема королівські (гігант-
ські) стромбуси Strombus gigas, молюс-
ки Cassis madagasgerensis, а також 
величезні морські равлики Pleuroploca 
gigantea. Представники родини най-
більш поширені в західній частині Атлан-
тичного океану від півострова Флорида 
до Бразилії, зустрічаються також в ін-
ших морях помірних і тропічних широт.

Як відомо, звичайні перли утворю-
ються у двостулкових молюсках, тоді як 
перли Конх утворюються в черевоногих 
молюсках, що мають єдину спірально 
побудовану черепашку, складену з чис-
ленних камер. Зафіксовано дуже мало 
випадків успішного вирощування 
конхіо лінових перлів через чутливість 
черевоногих молюсків до традиційних 
методів культивування, що передбачає 
введення подразника в раковину.

У 2009 році американські вчені Гек-
тор Акоста-Селмон і Меган Девіс з 
Океанографічного інституту Флориди 
(Drs. Héctor Acosta-Salmón and Megan 
Davis at Harbor Branch Oceanographic 
Institute at Florida Atlantic University 
(HBOI-FAU)) повідомили про успішний 
проєкт з вирощування конхіолінових 
перлів у молюску Strombus gigas. Було 
вирощено 200 високоякісних перлин, 

зокрема чудового рожевого кольору [8]. 
Вчені розробили техніку вирощування 
культивованих конхіолінових перлин 
(queen conch cultured pearls). У серпні 
2010 почала роботу компанія Rose 
Pearl, LLC з вирощування цих перлів, 
компанія працює у співпраці з HBOI-
FAU. Перли вирощують ядровим і 
без’ядерним методом. Періодично 
з’являється інформація щодо нових 
ферм з вирощування перлин Strombus 
Gigas, наприклад, у Гондурасі. 

У багатьох публікаціях описано над-
звичайну красу, використання і 
пов’язані з цим традиції та спроби ви-
рощування рожевих перлин [9, 10].

Перли Мело (Melo) – відомі неперла-
мутрові перли, колір яких змінюється 
від жовто-оранжевого до оранжевого з 
рожевим відтінком різного ступеня на-
сиченості. Найбільше цінується інтен-
сивний оранжевий відтінок (рис. 5) [2, 
5, 6, 11, 12]. Ці перлини мають шовко-
висту полум’яну структуру і порцеляно-
вий блиск, що робить їх дуже прива-
бливими. Як і перли Конх, перли Мело 
справді рідкісні і є предметом колекціо-
нування і на сході, і на заході. Осно-
вний виробник перлів Meлo – В'єтнам.  

Виробляє ці перли черевоногий мо-
люск родини Volutidae виду Melo мelo. 
Найбільша їх чисельність зустрічається 

Рисунок 3. «Порцелянова» поверхня 
перлини Кoхог (Quahog) [5]

Рисунок 4. Каблучка з однією з най-
більших у світі рожевих перлин масою 
44,55 карата, ювелір Девід Моріс (David 
Morris), Лондон [7]

Рисунок 2. Полум'яний малюнок поверхні рожевої перлини Конх (1, 2) і перлини Мело (3) [4] 
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Рисунок 5. Перлина Мело [12]
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в затоці Халонг, основний центр з пе-
реробки знаходиться на острові Кат-Ба 
на півночі В'єтнаму. Однак перли Meлo 
також можуть поставляти з М’янми, 
Камбоджі, Таїланду, Індонезії і Малай-
зії. У Сінгапурі та Австралії відзначено 
наявність цих молюсків, але промисло-
вий видобуток не ведеться. Є повідо-
млення про спроби культивування пер-
лів Meлo в Таїланді. 

Перли Мело бувають досить вели-
ких розмірів, досягаючи розміру більше 
30 мм. Найбільшою у світі вважається 
перлина вагою майже 400 каратів 
(близько 80 грамів). Вона належала 
останньому імператору В'єтнаму і но-
сить назву Sunrise Pearl за схожість з 
яскравим сонцем, що сходить.

Найдорожча перлина Мело була 
продана за 488 тисяч доларів США на 
аукціоні Christie's у 1999 році. Розміри 
цієї яскраво-оранжевої дорогоцінної 
перлини 23×19 міліметрів [5]. Перли 
Мело не піддаються культивуванню і 
дуже чутливі до сонячного світла: за 
тривалого впливу забарвлення перлів 
блíдне, тому прикраси з ними рекомен-
дують носити тільки ввечері [11].

Перли Клем (Сlam) – природні не-
перламутрові перли, утворені гігант-
ськими молюсками родини Cardiidae 
роду Tridacna, наприклад Tridacna gigas. 
Переважно це перли білого, сірого, ко-
ричневого і чорного кольорів. Розрізня-
ють перли з порцеляноподібною струк-
турою поверхні («porcellaneous») та з 
полум'яним малюнком поверхні 
(«flame») (рис. 6) [2, 6, 13].

Молюски роду Tridacna поширені по 
всьому світу, але найбільше зосеред-
жені в Індо-Тихоокеанському регіоні: від 
островів Індокитаю до південних остро-
вів Японії, від прибережних районів пів-
дня південно-східної Азії до півночі Ав-
стралії, Мікронезії і островів Кука.  

З 1993 року в Австралії діє програма з 
відновлення популяції Tridacna, а осо-
бливо Tridacna gigas. 

Перли Кохог (Quahog) – дуже рідкіс-
ні неперламутрові перли сірого і корич-
невого кольорів, рідше зустрічаються 
пурпурний і фіолетовий кольори, ще 
рідше – білий (рис. 7) [2, 5, 6, 14, 15]. 
Здебільшого вони є практично матови-
ми. Найкращі перлини мають фіолетовий 
колір, сильний блиск, рівну поверхню, 
яка нагадує тонку порцеляну (рис. 7). 

Їх виробляють молюски виду 
Mercenaria mercenaria родини Veneridae. 
Природний ареал поширення – східне 
узбережжя Північної Америки від зато-
ки Святого Лаврентія до Мексиканської 
затоки. 

Перли Cкаллоп (Scallop) [2, 6, 16] 
мають широку палітру кольорів: перли 
атлантичного океану – сірі, коричневі, 
бурі, пурпурні, фіолетові, жовті, оранже-
ві, кремові, рожеві, червоні, білі, часто 
з проявом плямистості; тихоокеанські 
перли переважно білого, сірого, корич-
невого кольорів з кремовим і жовтим 
відтінками. Вони відрізняються специ-
фічною структурою поверхні, яка являє 
собою мозаїку пластин з волокнистою 
структурою (рис. 8) [2]. Для описуваних 
перлів характерний авантюриновий 
ефект поверхні, хоча зустрічаються і 
«порцелянові» перлини. Форма, як пра-

вило, симетрична (крапля, «ґудзик», 
овал) і бароко, зрідка зустрічаються 
круглі різновиди. Розмір перлів зазви-
чай не перевищує 5 мм, але іноді зу-
стрічаються перлини круглої форми 
більше 10 мм, а також форми бароко 
розміром до 20 мм. Їх продукують мо-
люски родини Pectinidae, так звані 
«морські гребінці».

Перли Пен здебільшого мають срі-
блясто-сірий, чорний, коричневий до 
бурого, іноді до червоного колір (рис. 9) 
[2, 6, 17]. Їх виробляють молюски роди-
ни Pinnidae, яка включає в себе три 
роди молюсків: Pinna, Atrina і 
Streptopinna. Через тріщинуватість по-
верхні перли дуже рідко використову-
ють у ювелірних виробах.

Необхідно зазначити, що практично 
всі неперламутрові перли є надзвичай-
но рідкісними природними утвореннями 
[18]. Так, наприклад, для перлів Кохог 
частота знахідок пурпурової перлини 
становить 1:100 000 черепашок, з яких 
лише 1 перлина з 20, як стверджують, 
має ювелірну якість. Тобто ймовірність 
появи однієї високоякісної пурпурової 
перлини становить 1 перлина на 2 міль-
йони черепашок. Це надзвичайно рід-
кісне явище, і пурпурові перли Кохог 
вважають найрідкіснішими з усіх при-
родних перлин.

Перли Мело, як і перли Кохог, також 
є одними з найрідкісніших природних 
перлів у світі, але, на жаль, статистика 
їх появи відсутня. Однак досвід риба-
лок, дайверів, людей, які займаються 
очищенням та переробкою м'яса мо-
люсків Мело-мело для споживання, по-
казав, що за своє життя вони бачили 
лише одну-дві перлини, а іноді взагалі 
ніколи не бачили жодної. Перли Мело 
були настільки рідкісними, що про них 
на заході не знали аж до 1990-х років.

Щодо перлин Скаллоп, то лише при-
близно один з 10 000 молюсків дає 
перлину. З них приблизно кожна п’ята 
перлина має високу якість. Таким чи-

Рисунок 6. Перлина Клем [13]

Рисунок 8. Перлина Скаллоп [16] 

Рисунок 7. Перлина Кохог [15] 

Рисунок 9. Перли Пен  [17] 
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ном, ймовірність появи перлини високої 
ювелірної якості становить 1 перлина 
на 50000 молюсків. 

Стосовно рожевих перлів Конх, то 
зустрічається приблизно одна перлина 
на 10-15 тисяч черепашок, але лише 
менше 10 % перлин мають високу юве-
лірну якість [7]. 

Висновки

Успішне культивування перлів запо-
лонило світові ринки культивованими 
перлами різноманітних кольорів, форм 
і розмірів за доступними цінами. Успіх 
культивованих перлів завдав значного 
удару по видобуванню природних пер-
лів в усьому світі. Галузь культивованих 
перлів домінувала на ринках перлів по-
над вісім десятиліть. Однак з 1990-х 

років на Близькому Сході, в Європі та 
Америці попит на природні перли від-
новився, що відобразилось у підвищен-
ні цін на ювелірні вироби, які містять 
старі природні перли, на аукціо нах та-
ких відомих аукціонних будинків, як 
Christie's та Sotheby's. Збільшення 
популярностi природних перлiв на 
ювелiрному ринку спричинює зростан-
ня попиту і на неперламутрові перли. 
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